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وقبل أن نتكلم على فوائد هذه اآليات؛ رأيت كالمًا للزخمشري جيدًا يف هذه اآليات، وهو  بل ادارك علمهم يف اآلخرة
ذكر أن معىن ما أشرنا إليه أمس: أنه بلغ علمهم يف اآلخرة  ]66))[النمل: اداَرَك ِعْلُمُهْم ِفي اآلِخَرةِ  (( َبلِ  أن قوله:

، يعين: أنه ضعف علمهم يف اآلخرة، مث انتقل فقال: وهو اهلالك ادارك من الدركوذكر أن ا ومل ينتفعوا،  بعدهمغاية و 
َها (( َها َعمُ  ((، مث انتقل فقال: ]66))[النمل: َبْل ُهْم ِفي َشك ِمنـْ فيكون باإلضافة  ]66َن ))[النمل:و َبْل ُهْم ِمنـْ

َعثُوَن ))[الن ((إىل قوله:  أربع؛ أوًال: نفي الشعور، مث ضعف العلم، مث الشك، مث  باملرات ]65مل:َوَما َيْشُعُروَن َأياَن يـُبـْ
َوَما َيْشُعُروَن َأياَن  ((العمى. فتكون هذه اآلية فيها إضرابات، انتقال من األدىن إىل األعلى. مفهوم هذا؟ فإنه يقول: 

َعثُوَن ))[النمل: َها َعمُ اداَرَك ِعْلُمُهْم ِفي اآلخِ  (( َبلِ مث قال: ، ]65يـُبـْ َها َبْل ُهْم ِمنـْ َن و َرِة َبْل ُهْم ِفي َشك ِمنـْ
 ى، يعين عمى، فاألول: نفي الشعور، والثاين: ضعف العلم، والثالث: الشك، والرابع: العمانتقاالت ]66))[النمل:

  القلب.
   : ...الطالب
َما  وَ  ((تركه وتغافل عنه. هذه املراتب،  إيه، ما عنده علم أبداً، وأيضاً: قد يكون عنده علم لكنهالرابع أعالهم  :الشيخ

َعثُوَن ))[النمل: الشك، مث  هذا نفي الشعور، مث ضعف العلم، علم لكن ضعيف، مث بعد ذلك ]65َيْشُعُروَن َأياَن يـُبـْ
  .العمى

إلنسان الذي ال ويستفاد منها أيضاً: أن ا يستفاد من هذه اآليات: أن هؤالء املكذبني بيوم القيامة أم على هذه املراتب
يريد احلق يكون له باعتبار قبوله مراتب، بعضها أشد من بعض، أي: أنه ينتقل من األدىن إىل األعلى، وهلذا قال أهل 

والربيد - العلم: إن املعاصي بريد الكفر، ومعىن بريد الكفر: أنه ينتقل ا اإلنسان من مرحلة إىل مرحلة كما ينتقل الربيد 
جيعلون الرسل بالكتب جيعلوم على مراحل، كل بريد فيه  إىل بالد أخرى، وكانوا يف الزمن األول هو الساعي باملساكني
الثاين، مث يسعى الثاين من هذا الربيد رقم واحد إىل الربيد رقم اثنني مث يقف، مث  أعطاهو وقف  منطقة إذا وصل إليها

علون ذلك لئال يشق عليهم متابعة السري من البلد إىل البلد، يأخذها من رقم اثنني إىل رقم ثالثة حىت ينتهي إىل البلد، يف
وهذا يكون أسرع، ولذلك مسُي الربيد بريدًا هلذا السبب، ألم جيعلون يف كل مساحة بريد من األرض، والربيد كما 

شر ميل  الربيد اثنا اذن اثنا ع عشر اثاب ةأربع يف ثالثة اضرب ،تعرفون كم من فرسخ؟ أربعة فراسخ، والفرسخ ثالثة أميال
رىب محام ي باحلمام وإماكما ذكرنا  بالربيد إما اخلطابات إيصال يف السرعة يستعملونيف األول  كانوا ولذلك عشر ميال

رموز أو مثال قد تكون ثرية يعىن يعكمو ب الرسائل طبعاو  ئلرساال أرجلهايف  عنقها أو يف علقتطري من حمل إىل حمل وي
 أدىنأين ؟  من به يتدرج الشيطان فإن عملية أو عتقاديةا سواء معصية عمل من أن فالشاهدل إليه يفهمها املرس إشارات

 وعلى كتابه يف به اهللا أخرب مبا وطمأنينة وعلم يقني عندهم ألم بصرية ا يزدادون اإلميان أهل أن فالشاهد علىاأل إىل
 إذا أم ذلك وسبب بصائرهم عميت أي عمني ساروا أجلها من يعين عمون بالعكس بل هم هؤالء لكن رسوله لسان
ُهْم ِإيَمانًا َوُهمْ   وظلما ضالال ازدادوا اوالعياذ باهللا  كذبوا َوَأما الِذيَن ِفي  َيْسَتْبِشُروَن )) ((فََأما الِذيَن آَمُنوا فـََزاَدتـْ

ُهْم رِْجًسا ِإَلى رِْجِسِهْم َوَماتُ  ما قال عنها  منهابل هم  قال وهلذا ،]125وا َوُهْم َكاِفُروَن ))[التوبة:قـُُلوِبِهْم َمَرٌض فـََزاَدتـْ
    .وضالال والعياذ باهللا  عمى اازدادو  أنكروها أم بسبمن هذه اآلخرة  أيمنها 
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 أوال اآلية هذه من يستفاد ]67مل:(( َوقَاَل الِذيَن َكَفُروا َأِئَذا ُكنا تـَُرابًا َوآبَاُؤنَا َأئِنا َلُمْخَرُجوَن ))[الن  تعاىل قال مث
 كنا أئذا يقولون ؟ هية ال تغىن من احلق شيئا ما بشبه واحتجوا البعث أنكروا ألم بالباطل للحق الضالل أهل تلبيس

أو من  اآلية هذه من نأخذ املهم أن تنطلي فال والبصرية العلم أهل على أما اجلهال على تنطلي الشبهة هذه خنرج ترابا
 اهلمزة ألن للبعث هؤالء إنكار الثانية الفائدة يوردوا اليت بالشبهات باطلهم يلبسون الباطل أهل أن بيانسلوب هذا األ

 يروا ومل قبل من هذا وآباؤهم هم وعدوا أمب هذا تشبيههم على احتجوا أم الثالثة الفائدةنعم  لإلنكار كنا أئذا يف
((  تعاىل قال كما القيامة يوم . مىت وعدوا أن يبعثون ؟ اليوم الناس يبعث أن يوعدوا مل فهم وإال التمويه من وهذا شيء

ُتوا بِآبَائَِنا ِإْن ُكنُتْم صَ  تَـُهْم ِإال َأْن َقالُوا ائـْ َناٍت َما َكاَن ُحجَلى َعَلْيِهْم آيَاتـَُنا بـَيـ قول فن ]25اِدِقيَن ))[الجاثية:َوِإَذا تـُتـْ
 ويشبهون يلبسون الباطل أهلهذا  لكنإنكم ستبعثون يوم القيامة وستبعثون  اليوم تبعثون أنكم لكم ما قلنا نهلم ... حن

 األمر يعىن أتأكدون لنا ذلك و ملخرجون أإنا بقوهلم إنكارهم تأكيد الفائدة الرابعة باطلهم قرارإل بالشبهات الناس على
 لقولهفال يتبني له  منه حيرماإلنسان الذى ال يريد احلق  له يتبني الفإنه  احلق يريد ال من أن اخلامسة الفائدة ميكن البعيد 

األساطري كما  و أساطري جعلوهو أصح األمور و أوكد األمور  األمور أبني فجعلوا ِإْن َهَذا ِإال َأَساِطيُر اَألولِيَن ))((
 فقد عقيدة عن كان إن أنه التفسري يفالقول تقدم لنا  فهذا أكاذيب وغالبهكذب  له أصل ال كالم تعرفون عبارة عن

يعىن مجعوا بني األمرين ألم كذبوا  احلق عيب وبني باحلق التكذيب بني مجعوا فقد إنكار عن كان وإن احلق عليهم لبس
 احلق عليهم لبس و عابوا و أما إن كان هذا عن عقيدة مبعىن أم ال يريدون أن يروا احلقيقة و أنه أساطري فيكونون قد

 ينبغي أنه نعرف وذا له يوفق الفأم قد لبس عليهم احلق و  احلق يريد ال ال شك أن من و يريدونه ال بسبب أم
 جلأل ال احلق إىل يصل أن جلأنه يبحث عنها نسأل اهللا العافية يبحث عنها أل مسألة عن يبحث عندما العلم لطالب

و تبحث   تراجع عندماأنت ف قلت ما حتقق أن أردتو  مسألة يف وزميلكانت  اختلفت إنك إذا .. مبعىن قوله ينصر أن
 احلق إىلشيء ؟ الوصول  أي رائدك اجعل لكن ،احلق إىل الوصول من حترم رمباإنك ف لنفسك تنتصر أن رائدك جتعل ال

 أو يدك على احلقبيان  جعلتعاىل أن يسر لك الوصول إليه و أن  اهللا فتحمد معك الوصول إىل احلق عسى أن يكون
على كل تقدير  فأنت احلق لك يأوهنعم  الباطل عن الرجوع لك يسراهللا تعاىل  أن تعاىل اهللا فتحمد خصمك عم يكون
 يفصعبة على النفوس أن يكون اإلنسان ...  النفوس على جدا صعبة مسألة وهذه احلق رائدك ليكن لكن نعمة يفأنت 

 أنك فلنفرض ه طيب افرضقول نصري اجع ألجل أن ير  الناس من كثريا فإنمثل هذه األمور ألجل الوصول إىل احلق 
  ؟  الصحيحة النية ينايف هذا فهل قولك نصرتل تراجع وأنتنعم  باملائة مائة قولك هو الصواب أن تعتقد

  : ...الطالب 
كان   و إن كنت تراجع بنية أن تنصر قولك ولو به اخلصم وإلزام احلق تقوية تقصدإمنا  ألنك ينايف ال هذا ال: نعم  الشيخ

 يوفق ال احلق يريد الوهو أن من  الحظهاي أن لإلنسان ينبغي مسألة هذه أن فاحلاصلهو احلق النية فيها دخن ... نعم 
 يف السبب بيان إىل وانظر األولني أساطرييقولون إا  وأحقها األمور أجل يف يقولون هؤالء ألنبل يلتبس عليه أمره  له

 فعموا يكسبونأنه ران على قلوم ما كانوا  يفكن السبب أم قالوا أساطري األولني كال .... ل تعاىل اهللا قول يفهذا 
  نعم واضح  عنه تعاموا أو احلق عن

  : .... الطالب
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: ... حيب ذلك ألجل أن يكون إظهار احلق على يده و إن كان قصده أن يكون قوله هو احلق ... مغالبة  الشيخ
 قال حتقيق صعب على اإلنسان حىت  هحتقيق اإلنسان علىجدا  صعب النيات مسائل نعم وهلذا  أيفاملسألة فيها لبس 

 األمور أصعب من" و هذا صحيح  اإلخالص على جماهدا شيء على نفسي جاهدت ما إين"  السلف بعض
 قال من الق بشفاعتك الناس أسعد من هريرة أبو سأله ملا عليه الصالة والسالم الرسول قال وهلذااإلخالص هللا عز وجل 

ال إله إال اهللا  قال من كل وليس الناس من كثري على صعبيعىن  هذا والشر قلبه من خالصا لكن شرط  اهللا إال إله ال
كان  من قلبه و إذا خالصا يكون أن بد الا بل  الناس أسعد فقد سعد بشفاعة الرسول صلى اهللا عليه و سلم أو كان

 اهللا إال إله ال يقول وهو الصالة ترك من أحيانا يقولون كيف تقولون جيادلون ذينال خالصا... سيكون مطيعا هللا و هلذا
 إال إله ال معىن ألن اإلله هذا لطلب حقا ذلك معتقد كان لو... الصالة ترك ما حقا قاهلا لو نعم نقول باهللا يؤمن ونعم 
ليس اإلميان أيضا  اإلميان مثنعم  العبادات عظمأ يف اهللا بديع ال رجل من اهللا إال إله ال فأين اهللا إال حبق معبود ال أي اهللا

 يؤمنأكفر الناس لو هو  عاقل أيذا يؤمنون الكفار  حىتهذا إميان  خملوق الكون هذا وأن موجود اهللا أنأن تقول ب
معاىن  منتهتض ما بكل تعاىلسبحانه و  باهللا تؤمن أن اإلميان ،اإلميان هو هذا ليسو  دثحم من هلا بد ال احلوادث أنب

 ال الذي اإلنسان أنهذا دليل على  يفاحلاصل أن اآلن ...  أمور أربعة يتضمنوقد سبق لنا شرح اإلميان أنه  الكلمة هذه
  نعم  أساطري يظنها احلقائق من الرسل به جاءت ما أن فيظنله و أنه يلبس عليه  يوفق ال احلق يريد

  : ... الطالب
  . نعم أي: نعم إذا سلك طرقه الشيخ 
  :... الطالب
أن هذا سبب من عمل صاحلا دخل اجلنة نقول  على كل حالمنعت من هذا ... ال أشياء كون هناك قد ت: ...  الشيخ
 و يقول (( و لقد يسرنا القرآن للذكر ))يقول  واهللاعموما هذه األشياء تذكر على أا أسباب  ال يكون له ذلك و قد

بـُروا اْلَقْولَ  لِيَن ))[المؤمنون: َأْم َجاَءُهْم َما َلْم يَْأِت آبَاَءُهمُ  (( َأفـََلْم َيدو ملا كذبوا بالرسول عليه الصالة ،]68اَألو
بـُروا اْلَقْوَل َأْم َجاَءُهْم َما َلْم يَْأِت آبَاَءُهمُ  والسالم قال اهللا لِيَن  (( َأفـََلْم َيدُمنِكُروَن َأْم َلْم يـَْعرُِفوا َرُسوَلُهْم فـَُهْم َلُه اَألو
على الناس إمنا من طلب احلق بنية و إخالص فالبد أن  خفية تكون ألسباب حيرم قد فاإلنسان ]69))[المؤمنون:

  نعم  نقول ما طلبه... للحق أما كون هذا الرجل ما وصل  يصل إليه
  : ... الطالب
يكون قد إال انه قد يكون هذا االجتهاد البد أن يصل إىل احلق يتبني له احلق لكن أصل االجتهاد : ... نعم نعم  الشيخ

نعلم أن اإلنسان  ينبغي على ماهل كل جمتهد يكون مع آلة االجتهاد فيه سبب من األسباب منع الوصول إىل احلق 
ولكن هذا اتهد إذا بذل جهده و جهده قد ال  االجتهاد البد أن يصل و إال لبقى احلق أعمىطرق اتهد ويسلك 

نقص يف العلم أو نقص يكون هذا جهدي وهذه طاقيت لكن عنده  ...لوحيد الذي يوصل إىل احلق يكون هو السبب ا
أيضا قد  نقص السبل إمانقص فهمه و  إماو من أجل إما نقص علمه  وحينئذ قد خيالفه الصواب من أجل ذلك يف الفهم

 فيده أكثر مما راجع يكون هذا فيه نقصيكون مثال انسان يراجع املسألة يف كتاب أو كتابني بينما أن هناك كتب أخرى ت
يستطيعه اإلنسان من جهد  يستطيع من جهد ولكن هل ما بذل ما معناهأنه أراد احلق فقط معناه ومعىن أنه اجتهد ليس 
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  ال قد... هو الطريقة املؤدية للحق
  : ... الطالب
  وسعهايكلف اهللا نفسا إال  :نعم الشيء الذي ال يستطيعه ما يعاقب عليه ال الشيخ

 اآلية هذه من يستفاد ]69(( ُقْل ِسيُروا ِفي اَألْرِض فَانظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْجرِِميَن ))[النمل:  تعاىل اهللا قال 
 لقب يقدر خرب أو حكم كل إن قلنا وقد الناس إىل يبلغه أن رسوله اهللا أمر منمن أين يؤخذ  األرض يف السري أمهية بيان
بإبالغه وإال مجيع الكتاب يا أيها الرسول بلغ ما بالوصية  خاصة عناية له جعل تعاىل اهللا نكأ به االهتمام على دليل هو

السري  أن األرض يف السري فائدة :الثانية الفائدةأنزل إليك لكن كون هذا األمر يقدر بقل إذن ففيه عناية خاصة بإبالغه 
 أنعليه  جيب األرض يف السائر أن :الثالثة الفائدة اخلصوص سبيل ىعل بإبالغه أمر ذاوهل عظيمة فائدةيف األرض ذو 

يعين  معاندا املخاطب هذا كان إذا السيما للوجوب واألمر كيف فانظروا لقوله واالتعاظ التفكر سبيل على سريه يكون
 الفائدة هدايته إىل قطري هذا ألن وينظر يسري أن عليه فيجباآلية هنا قل سريوا يف األرض ختاطب املعاندين اجلاحدين 

 أن :اخلامسة الفائدةأي أن عاقبتهم عظيمة...  للتعضيدهذه  وكيف كيف فانظروا لقوله وخيمة ارمني عاقبة أن :الرابعة
 املعترب بل حق على أنه تظن فال معِ نُ  قد ارم هذا رأيت فإذا )) عاقبة كان كيف((  لقوله باملبتدأ ال بالعاقبة العربة

 لكنط فإن من ارمني ينقى...حىت ميوت فق الفرد تعترب الأيضا  أنه السادسة الفائدة وخيمةعاقبته  تكونوس العاقبة
 يف قائل قال ذافإ قرار هلم يستقر ميكن أن المهما كانوا  ارمني فإن ارمني عاقبة كان كيف هلذا قال باخللد العربة

  نبيا إىل اهللا عهد قد األمة هذه إن فيقال التنعم غايةمنعمون  مإ لب عوقبوا ارمني أن نرىاآلن ما  احلاضر الوقت
كذلك و  وتفرقهم بينهم البأس جعل من ارمني هؤالء يف نرى ولكننا نعم عامة بسنة يعذم أال وسلم عليه اهللا صلى
ما  اإلنسانإننا نسمع أن  حىت مستقرين ليسوا مأ جيد األمم تلك إىل خيرج الذي فإن عقوبة فهو استقرارهم عدمأيضا 

أوراق التحويل هذه  ولذلك ما يتعاملون هناك إال باألوراق قتل دراهم جيبه يفأنه لو وجد و  دراهم جيبه يف جيعليأمن أن 
 حدثينأوراق ...ألم ما ميكن يتعاملون بالدراهم وكذا يقتل اإلنسان فيه ال يسموا هلا اسم خاص غري الشيكات 

يف عقاب القرية اآلمنة  يقول اهللاألن  ،ثالثني ألف ...وهذا .... تأمن ام يقولهذا العام  مريكاأ إىل ذهب إنسان 
   خوف عندهم ولكن جوع ما عندهم بفه ))َأَذاقـََها اللُه لَِباَس اْلُجوِع َواْلَخْوفِ ((املطمئنة 

ا يَمْ   وقال إىل الداعي أن أوال اآلية هذا من يستفاد ]70ُكُروَن ))[النمل:(( َوال َتْحَزْن َعَلْيِهْم َوال َتُكْن ِفي َضْيٍق ِمم 
اإلنسان  حزن أن ذلك من واحلكمة عليهم حنزن فال لقوله الناسخالفة مل  حيزن أن ينبغي فال عليه جيب ما بذل إذا اهللا

أليس   حزينة وهي ريتس...و أن فسللن ميكن ال ألنيستحصر من أجلها  و اهللا إىل الدعوة عن يعيقه على خمالفة الناس 
 حزن إذا وهلذا وعليهم فلك يهتدوا مل وإن وهلم فلك فإن اهتدى الناس  تما أمر سر على حسب  ولكنكذلك 
  برسوله اهللا عناية :الثانية الفائدةينشرح صدره وال تنبسط نفسه  ال و رصيستح و ييأس فإنه األمور هذه يف اإلنسان

جه ذلك أن يه عن ان يكون يف ضيق و  ميكرون مما ضيق يف نتك وال بقوله عنه والتفريج بالتسلية وسلم عليه اهللا صلى
أي ال  ضيق يف تكن اليضره ألن اهللا يقول  وإذا ضاقت به نفس فإن ذلك ال يضرهيؤثر عليه و ال ما  مكرهم أن معناه

 يكون األمر هذا هل الثالثة الفائدة املاكرين خري واهللا اهللا وميكر وميكرون هو أعظم  ه فإن لدينا ماتضر  واليهمك أمرهم 
 ننا نوجه إليه هذا اخلطابعة الرسول عليه الصالة والسالم فإشري إىل يدعوا من كل ولغريه هل يكوننعم  ولغريه للرسول
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 بالدعاة ميكرون سوف الرسول أعداء فإن وإال  ضيق مما ميكرونوالتكن يفنعم حتزن  ونقول إذا رأيت الناس مل يقبلوا فال
.  
 إىل آخر الدرس الصوت غري مسموع 25ن الدقيقة م


